
Repouso para o povo de Deus...

Equilíbrio trabalho x descanso

Hebreus 4:1-13

Descansando no Senhor!

Promessa de descanso...Isaías 57:2

‘Faça todo o seu trabalho durante seis dias da 

semana; mas o sétimo dia da semana é o dia 

de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu 

Deus...’. Êxodo 20:9

Entramos em mais um ano! 2016 

promete, pois é tempo de recomeço e 

este sempre é tempo de planos, 

sonhos, novas determinações e 

esperança de mudanças! Nesta época 
sétimo deveria ser de descanso, 

as pessoas costumam discursar sobre 
dedicado ao Senhor. Estamos na nova 

o que vão fazer no novo ano e isso é 
aliança, então hoje, não guardamos o 

muito bom, mas quero animar todos a 
Sábado, ou o Domingo, mas isso não 

não pararem no discurso, mas 
nos  i senta  de  cont inuarmos  

buscarem praticar tudo aquilo que 
obedecendo ao mandamento do 

estão se propondo a fazer! Falando 
descanso... Vivemos em uma 

nisso, gostaria de falar de um tema 
sociedade ativista e consumista, ou 

muito desejado, mas pouco praticado: 
seja, somos incentivados a termos 

‘o descanso’. Aproveito para te 
dezenas de atividades em nosso dia a 

perguntar: você tem um período de 
dia e além de haver um desejo intenso 

descanso em seu dia ou na sua 
por mais, somos incentivados a 

semana? Se tem uma determinação de 
sermos pessoas multi-tarefas, ou seja, 

começo de ano que penso ser 
fazermos muitas coisas ao mesmo 

fundamental é nos empenharmos em 
tempo e buscarmos sempre mais e 

separar tempo para descanso. Não 
melhores resultados. Isso pode até ser 

digo apenas do período de recesso de 
algo bom, mas sem equilíbrio e 

algumas atividades, ou mesmo férias, 
direção de Deus nos leva ao stress, 

a qual muitos estão desfrutando agora, 
cansaço e esgotamento, sintomas 

m a s  b u s c a r m o s  p r a t i c a r  o  
comuns dos dias em que vivemos, 

mandamento do descanso. Em 
mas para combater isso, temos à 

Gênesis diz que após a criação de 
nossa disposição um maravilhoso 

todas as coisas, Deus descansou de 
remédio: o descanso! Pratique-o neste 

seu trabalho. Em Êxodo, nos 10 
ano e veja os resultados! Deus te 

mandamentos,  d iz  que Deus 
abençoe para conseguir descansar 

estabeleceu um dia semanal de 
mais em 2016!

descanso, após 6 dias de trabalho, o 
Pr. José Augusto Moser Cury
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‘Assim, o seu futuro será 

brilhante, e você não 

perderá a esperança’. 

Pv 23:18

JANEIRO

05 - Pedro Henrique 

F. Souza Peixoto - 

3019.0799

09 - José Cristiano de 

Sousa - 9869.5487

09 - Laélio Neves 

Pires - 9982.0706

15 - Gabriel Facco 

Rubin de Oliveira - 

3203.3631

16 - Jonatan Wagner 

- 8805.2142

18 - Larissa Ramos 

Pontoni Pereira - 

9902.1027

20 - Pedro Angelo 

dos Santos - 

8523.5956

20 - Priscila Cruz 

Honorato Koglin - 

9109.1647

22 - Duane Zago 

Ogazawara Garcia - 

9994.8584

23 - Jacqueline 

Hansaul de Souza - 

9823.8082

‘Igreja que faz diferença’- Mt 5:13-14

O VALOR DO DESCANSO...

Êxodo 20:8-11

QUARTO DE ESCUTA
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Centro Cívico - 

Estamos em período de recesso e para muitos de férias! Este é um tempo 

principalmente para descanso e para renovo das forças e energia para a 

caminhada de mais um ano! Vamos aproveitar e meditar nesta semana sobre o 

descanso! E que o Senhor nos renove neste tempo!

Segunda
Terça
Quarta

Quinta

Sexta

Sábado
Domingo

Eclesiastes 4:4-6

Mateus 11:28-30

Salmo 37:7

Salmo 91:1

Descanso dedicado ao Senhor!

Verdadeiro descanso em Jesus...

Descansando no Altíssimo!

NOSSOS VALORES

Ipi Maanaim
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FIQUE POR DENTRO CÉLULAS

Celebração - Domingo - 10h30

‘Cada casa uma igreja, cada membro um ministro’.

ACONTECE NA MAANAIM

SOBRE A VISÃO

A IMPORTÂNCIA 
DE CADA ESTAÇÃO

por Pr. Reinaldo Montoza Briones

árvore estava carregada e arqueada, cheia 

de frutas, vida e promessas…  O homem, 

então, explicou a seus filhos que todos 

estavam certos, porque haviam visto 
Um homem tinha quatro filhos. Ele queria apenas uma estação da vida da árvore… Ele 
que seus filhos aprendessem a não julgar as falou que não se pode julgar uma árvore, ou 
coisas de modo apressado, por isso, uma pessoa, por apenas uma estação, e que 
mandou cada um viajar para observar uma a essência de quem eles são e o prazer, a 
árvore específica plantada num local alegria e o amor que vêm daquela vida, 
distante. O primeiro filho foi no Inverno, o podem apenas ser medidos ao final, quando 
segundo na Primavera, o terceiro no Verão todas as estações estiverem completas. Se 
e o quarto e mais jovem, no Outono. você desistir quando for Inverno, você 
Quando todos retornaram, ele os reuniu e perderá a promessa da Primavera, a beleza 
pediu que cada um descrevesse o que do Verão, a expectativa do Outono. Não 
tinham visto. O primeiro filho disse que a permita que a dor ou a aparência de uma 
árvore era feia, torta e retorcida. O estação destrua a alegria de todas as outras. 
segundo disse que ela era recoberta de Não julgue a vida apenas por uma estação 
botões verdes e cheia de promessas. O difícil! Assim é a vida do Corpo e as estações 
terceiro filho discordou. Disse que ela pelas quais passamos como célula. Reflita 
estava coberta de flores, que tinham um sobre isto neste recesso e tenha um 
cheiro tão doce e eram tão bonitas, que ele abençoado tempo de descanso e 
arriscaria dizer que era a coisa mais renovação! Aguardamos você em 2016 
graciosa que ele tinha visto. O último filho cheio de energia e expectativas para o que 
discordou de todos eles; ele disse que a Deus irá fazer!

CÉLULAS

Supeint. Pr. Reinaldo

Superint. Pr. Zéu

Sup. Christina

01- Vera Rosa

Sup. Pr. José Augusto

11 - Eder Valentim

16 - Dirce Verburg

20 - Rafael Cury

25 - Kátia Russi

Sup. Presbª Mari

02 - Mari Chung

08 - Andréa Moura

Sup. Diác. Nelson

03 - César Melgarejo

07 - Mariazinha

12 - Rosemari

14 - Jany Baroni

19 - Vanda de Sousa

22 - Selma Braga

Sup. Pr. Lic. Luis Roberto

05 - Vanair (crianças)

15 - Acir Wosch

17 - Erica Pinho

23 - Ismael Oliveira

29 - Valdeci (juniores)

Sup. Presb. Jin

06- José Cury

10 - Cristiano Sousa

13 - Marco Aurélio

27 - Danny Alvim

04 - Christina Briones

09 - Wilson Benatti

24 - Geniane Coelho

26 - Nathalia Briones

CALENDÁRIO 2016

por Pr. José Augusto Moser Cury

Começou 2016! Com certeza será um 

ano de bençãos e de muitas 

conquistas para nós como igreja! 

Quero aproveitar este espaço para 

divulgar as principais atividades que 

teremos no 1º trimestre do ano. Anote 
feira) - Início da Escola de Liderança; 

aí!!! Janeiro: 24/01 (Domingo) - 
04/03 - 1ª Vigília; 05/03 (Sábado) - 

Abertura Atividades 2016; 29-30/01 
Formação Espiritual; 06/03 (Domingo) 

(Sexta & Sábado) - Retiro de Líderes 
- Recepção de novos membros; 07/03 

(Recanto Manós); Fevereiro: 14/02 
(Segunda-feira) - Início do 1º Módulo 

(Domingo) - 1ª Celebração no Tanguá 
de Estudo Bíblico. 13/03 (Domingo) - 

(neste ano celebrações mensais); 19-
Assembleia Ordinária (Prestação de 

21/02 (Sexta à Domingo) - Semana da 
Contas); Breve novas informações! 

Retomada; Março: 02/03 (Quarta-
Anote aí e participe!!! 

RECESSO DAS CÉLULAS

ABERTURA ATIVIDADES 2016

CELEBRAÇÕES NO RECESSO

REUNIÃO CONSELHO

RETIRO DE LÍDERES

FÉRIAS PASTORES 
& FUNCIONÁRIOS

ESTAÇÃO CULTIVO

LIVRETO PR. MESSIAS

DESPERTA DÉBORA
‘Mães que oram pelos filhos’

CALENDÁRIO 2016

divulgar as atividades da igreja para o 

próximo ano!
Os encontros de célula estão em 

recesso até o dia 23/01/2016. Até lá, 

incentivamos todos os membros das 
Acontecerá nas Celebrações do dia células a se encontrarem e realizarem 
24/01 (Domingo), quando iremos atividades juntos!
lançar nosso tema para o ano! 

Contamos com a presença de todos! 

Durante o recesso as Celebrações 

estão acontecendo somente pela 
A primeira reunião de 2016 será no dia manhã nos próximos domingos: 10 e 
26/01, Terça-feira às 20h. Para todos 17/01! Durante todo este período, não 
os pastores e presbíteros!acontecerão as ministrações do 

Trabalho em Conjunto. As crianças 

deverão permanecer com seus pais 

durante toda a Celebração. Não deixe 
Anote aí! Será nos dias 29 e 30/01 de participar caso esteja em Curitiba! 
(Sexta e Sábado) no Recanto Manós 

(da Família Alvim) em Almirante 

Tamandaré . Início na Sexta às 20h e 

té rmino  no  Sábado  às  18h .  
Pr. Reinaldo (29/12 a 18/01); Pr. Zéu Investimento: R$ 100. Breve novas 
(29/12 a 18/01); Pr. Lic. Chico (05 a informações!!! 
25/01); Eder (Secretário): 21/12 a 

04/01 e Gisele (Zeladora): 04 a 24/01. 

Secretaria da igreja em recesso de 
Estamos na Estação da Colheita até o 28/12 a 05/01. Que Deus os abençoe! 
dia 30/01/2016! No dia 31/01, 

Domingo daremos início à ‘Estação do 

Cultivo’ que tem como foco a 
‘Pela fé’.  Valor: R$ 4,50. Adquirir após evangelização!!! 
a Celebração com Eder! Boa opção 

para presentear neste final de ano!

Encontros em recesso, retornando em 
Estamos em processo de finalização fevereiro de 2016. Informações com 
do planejamento! Em breve iremos Lorena Cury.

FREQUÊNCIA 

NAS CÉLULAS

Média em 2015

Supervisão     Nº de pessoas

Jin....................................36

José Augusto...................32

Nelson.............................34

Total..............................196

Christina..........................30

Luis Roberto....................50

Mari.................................18
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